
Облікове забезпечення податкових розрахунків 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: здійснення супроводу засвоєння 

здобувачами вищої освіти необхідних теоретичних основ, методичних 

рекомендацій і практичних навичок щодо облікового забезпечення податкових 

розрахунків.  

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення основних законодавчих 

та нормативних актів, які регламентують питання облікового забезпечення 

податкових розрахунків; розгляд механізмів обчислення та сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів), які запроваджені в Україні; ознайомлення з порядком 

використання податкової інформації при розрахунках з бюджетом; набуття вмінь 

нарахування та сплати податків (обов’язкових платежів) та зборів при різних 

системах оподаткування суб’єктами господарювання; вивчення та характеристика 

податкових пільг та пільгових режимів у системі оподаткування, ознайомлення з 

порядком проведення податкових перевірок та видами відповідальності платників 

податків; з’ясування ролі загальної та спрощеної системи оподаткування. 

Компетентності:*  

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків.  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, 

аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

Програмні результати навчання: 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації 

за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.  

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Основи побудови обліку в оподаткуванні підприємства.  

Тема 2. Податкова звітність: сутність, види, порядок та терміни подання.  

Тема 3. Відповідальність платників податків і зборів.  

Тема 4. Податкові перевірки: види, порядок проведення.  

Тема 5. Податковий аудит у системі податкового контролю.  



Тема 6. Облікове забезпечення податкових розрахунків виробників 

сільськогосподарської продукції.  

Тема 7. Облікове забезпечення податкових розрахунків у торгівлі.  

Тема 8. Спрощена система оподаткування для юридичних осіб.  

Тема 9. Оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.  

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 год 

Кількість кредитів 4 

Форма семестрового контролю залік 


